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  Kính gửi:  - UBND các xã, thị trấn 

   - Các HTX SXKD DVNN 

           - Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

 

Hiện nay, các địa phương đang bước vào giai đoạn thu hoạch lúa Xuân, đến 

ngày 16/6 toàn huyện đã thu hoạch được 3.120 ha lúa (đạt 25% DT) và 399 ha (đạt 

32% DT) lạc và rau màu vụ Xuân, tập trung tại các xã Yên Bình, Yên Dương, Yên 

Lợi, Yên Phú, Yên Phúc, Yên Khánh, Yên Trung, Yên Chính, Yên Phương,… 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương thời tiết trong thời 

gian tới sẽ diễn biến không thuận lợi, nhất là mưa dông, lốc xuất hiện nhiều, có thể 

ảnh hưởng đến kết quả sản xuất vụ Xuân và kế hoạch triển khai sản xuất vụ Mùa 

năm 2022.  

Để đảm bảo giành thắng lợi sản xuất vụ Xuân và chuẩn bị tốt các điều kiện 

cho sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2022; UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn 

và các HTX SXKD DVNN, các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt một số 

nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Huy động mọi lực lượng, phương tiện thu hoạch nhanh gọn những diện tích 

lúa Xuân đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Những diện tích lúa 

bị đổ do mưa, dông nhưng chưa đến kỳ thu hoạch hướng dân nông dân buộc dựng 

để tránh mọc mộng ngay trên ruộng. 

- Triển khai làm đất ngay sau khi thu hoạch lúa Xuân. Ưu tiên làm đất trước 

cho những diện tích trồng cây vụ đông ưa ấm và gieo cấy giống lúa BC15. Tranh 

thủ làm đất vào buổi tối để tránh nắng nóng.  

- Chỉ đạo các HTX, thôn/xóm làm thủy lợi nội đồng, tập trung vào các tuyến 

kênh chính, trọng điểm, nhất là hệ thống kênh tiêu. Khơi thông dòng chảy, trục vớt 

bèo, rác, giải tỏa vật cản, tôn cao, khép kín bờ vùng, bờ thửa, nạo vét cục bộ những 

nơi thường xảy ra ách tắc lớn. Chuẩn bị máy bơm điện, bơm dầu dã chiến sẵn sàng 

cho phòng, chống úng. Tuyên truyền, vận động các hộ nông dân không đốt rơm rạ 

hoặc xả rơm rạ xuống kênh mương, gây ô nhiễm môi trường và ách tắc dòng chảy. 



- Bón từ 20-25 kg vôi bột/sào hoặc sử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB (100-

200g/sào) để giúp gốc rơm rạ nhanh hoai mục, tránh hiện tượng ngộ độc hữu cơ 

trên lúa mới cấy, sạ.  

- Tổ chức tốt việc lấy nước và khoanh vùng giữ nước; gieo mạ đảm bảo đúng 

lịch thời vụ; gieo mạ dự phòng để phòng chống mưa, úng, có phương án bảo vệ 

diện tích mạ đã gieo. 

- Mở rộng diện tích gieo cấy bằng máy hoặc sạ hàng để tiết kiệm giống, hạn 

chế lúa cỏ, cỏ đuôi phụng và cỏ lồng vực. Hạn chế tối đa diện tích gieo sạ, chỉ gieo 

sạ ở những nơi chủ động nước.  

2. Các cơ quan liên quan 

- Phòng Nông nghiệp &PTNT chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thu 

hoạch cây trồng vụ Xuân và triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2022. Trung tâm dịch 

vụ NN tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu 

bệnh cho cây trồng.  

- Công ty TNHH 1 TV KTCTTL Ý Yên phối hợp với UBND các xã, thị trấn, 

các HTX tổ chức tốt việc lấy nước phục vụ sản xuất, trước mắt tập trung tốt cho đợt 

lấy nước làm đất. 

- Các đồng chí trong tổ công tác sản xuất theo Quyết định của UBND huyện 

bám sát cơ sở, đôn đốc các địa phương thực hiện các nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa 

2022 theo đúng chỉ đạo của UBND huyện. Báo cáo tiến độ về UBND huyện (qua 

Phòng NN&PTNT) vào thứ 5 hàng tuần.  

UBND huyện yêu cầu UDND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan nghiêm 

túc thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VP, NN&PTNT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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